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TEKNISKA SPECIFIKATIONER 

 

Strömförsörjning: Spänning 100—240 VAC 

 Effekt < 60 Wa4 

 

Temperatur på rullar: Varm 40oC +/-2oC 

 Kall 25oC +/-2oC 

 

Storlek: Rulle:  

 Diameter 25 mm, bredd 34 mm 

 Hudkontakt 4,1 cm2 (34*12 mm) 

 Handtag �ll rulle, längd 125 mm 

 

 Basenhet: 300*184*68 (B*D*H) 

 

Vikt: Rulle 110 g 

 Handtag 150 g (inkl. rulle) 

 Basenhet 2,2 kg (inkl. nätdel) 

 

Material: Rulle: RosDri4 stål 

 Handtag: PVC (e4 blå, e4 röd) Eäder i rosDri4 stål 

  och POM för hållare �ll rulle. 

 Basenhet: Lådhölje av aluminium 

 

FELSÖKNING: 

(Bör endast uDöras av kvalificerad servicepersonal.) 

 

1. Kontrollera a4 elu4aget har rä4 nätspänning (100 �ll 240 VAC) 

2. Kontrollera a4 nätsladden är ansluten �ll elu4aget och nätdel och a4 och a4 spännings-

utgången från nätdel är 12 volt. Om inte, ersä4 med en nätdel av samma modell, anskaffad 

från Somedic SenseLab AB. 

3. Om LED-lampan inte börjar lysa när apparaten ansluts �ll elu4aget (och strömbrytaren sla-

gits �ll) eller om lampan inte övergår �ll a4 lysa med e4 konstant grönt sken eGer mer än 

15 minuter, bör Rolltempen returneras �ll Somedic för service. 



 

 

SKÖTSEL: 

 Inget särskilt underhåll krävs mer än a4 hålla basenheten och rullarna rena.  

Använd inte rengöringsmedel som innehåller slipmedel eGersom de4a kan repa ytan på 

Rolltempen. Undvik också a4 använda lösningsmedel som alkohol, då de kan lösa upp tex-

ten och framkalla giGiga och/eller brandfarliga ångor. 

Koppla bort basenheten från elnätet före rengöring. Använd en mjuk trasa med en minimal 

mängd rengöringsmedel. 

Även rullarna ska hållas rena. Vid behov kan själva rullen monteras bort från handtaget, 

men i de flesta fall bör det räcka a4 torka av dem med en trasa eller sterilisera med en ke-

misk lösning (t ex Cidex) då rullen inte behöver demonteras från handtaget.  

Rengör helst rullarna innan de läggs �llbaka i sina fack hellre än före användning för a4 und-

vika a4 de är fuk�ga vid användandet, då de4a kan ge felak�ga värden. 

  

TEKNISK BESKRIVNING: 

 Två rullar av rosDri4 stål förvaras i en basenhet med två separata fack. Facken är ter-

mostatstyrda �ll 25oC och 40oC. De4a motsvarar temperaturer som är 7oC lägre respek�ve 

8oC högre än normal hudtemperatur som är 32oC. Dessa temperaturer anses relevanta för 

a4 definiera normal respek�ve abnorm temperaturkänslighet. Termoelektriska pumpar, ba-

serade på Pel�erelement används för a4 hålla 25oC och 40oC i de respek�ve facken.  

Digitala temperaturomvandlare känner av temperaturen i de båda facken, deras signaler 

jämförs med referensnivåer och skillnaden används för a4 styra den elektriska drivsignalen 

�ll de två Pel�erelementen. 

Rolltempen kan vara kon�nuerligt ansluten �ll elnätet. När den slås på, börjar en grön lys-

diod på Rolltempens frontpanel a4 blinka i en takt av 1 blink per 2 sekunder, vilket indikerar 

a4 Rolltempen är påslagen och håller på a4 ”värma upp”. När temperaturen i båda facken 

uppnå4 rä4 temperatur, växlar lampan från blinkande �ll e4 fast grönt sken som visar a4 

Rolltempen är klar a4 använda. Stäng av Rolltempen vid dagens slut genom a4 trycka på 

strömbrytaren på Rolltempens baksida. Stängs Rolltempen inte av kommer den a4 gå i 

standby-läge 10 �mmar eGer a4 den slogs på. Standby-läge indikeras av a4 den gröna dio-

den börja blinka igen. För a4 återställa Rolltempen från standby-läge, tryck på strömbryta-

ren för a4 slå ifrån och y4erligare en gång för a4 starta Rolltempen, som åter är klar a4 an-

vända så snart den värmts upp �ll rä4 temperatur. 

Den termiska massan på såväl fack som rullar gör a4 det krävs en viss �d innan rä4 tempe-

ratur uppnå4s. Rä4 temperatur uppnås inom ca 5 minuter från det a4 Rolltempen slås på. 

Den termiska massan innebär också a4 rullarna kan användas under en längre �d och ändå 

bibehålla rä4 temperatur. Självklart är användnings�den ändå begränsad, men har visat sig 

vara �llräcklig för a4 hålla rä4 temperaturnivåer under de flesta typer av undersökningar. 

En större massa skulle klara a4 hålla temperaturen under en längre �d, men skulle också 

göra rullen tyngre, vilket skulle ge e4 ökat trycks�muli på huden och även försvåra hante-

ringen av rullen.  Så snart rullarna ställs �llbaka i sina respek�ve fack på basenheten börjar 

den termiska massan i facken a4 åter ”ladda” rullarna �ll sina rä4a temperaturer.  

 

 

 

LÄS FÖRE ANVÄNDANDE 
 

Den gröna ledlampan på Rolltempens frontpanel indikerar rullarnas temperatur. 

Under uppvärmnings�den blinkar lampan vilket indikerar a4 minst en av rullarna 

inte uppnå4 korrekt temperatur. När korrekt temperatur uppnå4s lyser lampan 

med e4 konstant grönt sken. Om lampan börjar blinka, ska rullarna sä4as �llbaka 

�ll deras respek�ve fack och inte användas igen förrän det a4 lampan åter lyser 

med e4 stadigvarande grönt sken.  

 

 

 

ROLLTEMPEN bör inte användas i opera�onssalar eller andra utrymmen där 

brandfarlig aneste�ka används. Uppmärksamma därför följande varning:  

 

 

 

Öppna inte ROLLTEMPEN. Service och repara�oner bör endast uDöras av kvalifi-

cerad teknisk personal. 

För a4 bibehålla ROLLTEMPENs säkerhet är det vik�gt a4 kretskort och  

komponenter ersä4s med originaldelar vid repara�on. 

 

 

 

VARNING !  RISK FÖR BRÄNNSKADA !  

Rullarna kan hålla en felak�g temperatur och ska inte användas om lampan på  

Rolltempens frontpanel blinkar.  

VARNING !  EXPLOSIONSRISK ! 

ROLLTEMPEN kan orsaka explosionsrisk om den används nära 

brandfarlig aneste�ka. 

FÖRSIKTIGTHET ! ! 

Farlig spänning under kåpan. Överlåt service �ll kvalificerad servicepersonal. 



 

 

 

 

INTRODUKTION 

ROLLTEMP är konstruerad för a4 kunna fastställa temperaturkänslighet över områden 

på kroppen.  

Två rullar, en varm och en kall är placerade i var si4 fack på Rolltemp. Fackens tempe-

ratur bestäms av två termoelektriska  reglersystem. När rullarna placeras i sina fack an-

tar de fackens temperatur.  

Vid användande tas rullen från basenheten och förs över pa�entens hud. Pa�enten 

fastställer motsvarande förnimmelse och områden med normal/onormal sensivitet kan 

kartläggas. 

ANVÄNDNING 

Anslut strömkabeln �ll elnätet och slå på strömbrytaren på ROLLTEMPENs baksida. Kontrol-

lera a4 den gröna lampan på frontpanelen börjar blinka. 

Kontrollera a4 rullarna är placerade i sina respek�ve fack; rullen med blå4 handtag i facket 

markerat 25
o
C och den med rö4 handtag i facket markerat 40

o
C. 

När lampan på frontpanelen lyser med e4 konstant grönt sken har rullarna uppnå4 korrekt 

temperatur. (De4a tar ca 5-15 minuter) 

Förklara testproceduren för pa�enten före undersökningen. Använd om möjligt e4 område 

med normal känsel för a4 visa skillnaden mellan varm och kall rulle och tydliggör a4 det är 

temperatursensa�onen och inte vikten på rullen som ska rapporteras. Instruera pa�enten 

a4 y4erligare fokusera på känselförändringar. Var beredd på a4 intervallet av förnimmelser 

som pa�enten kan rapportera kan variera från total avsaknad av förnimmelse �ll intensiv 

smärta. 

Välj en rulle, vanligtvis den blå (25oC). Håll rullen så a4 den vilar med sin egen vikt på pa�-

entens hud. Börja kartläggningen utanför e4 område där misstänkt abnorm känsel förelig-

ger. För rullen över huden med en has�ghet på 1 �ll 5 cm per sekund. För den från normalt 

område in �ll abnormt och ut igen. Bestäm området med abnorm känsel, liksom typ av ab-

normitet, genom a4 föra rullen från flera olika riktningar in i det abnorma området. Mar-

kera området på en skiss eller direkt på pa�entens hud. 

Upprepa undersökningen med den andra rullen. 

Korrelera området av sensoriska förändringar med neuroanatomisk fördelning av nervfib-

rer, vilket ger in indika�on på vilka nerver som är involverade. Om de sensoriska förändring-

arna har funnits under en lång �d, kan en spridning av det ursprungligen drabbade området 

ha ske4. 

Vid dagens slut, stäng av ROLLTEMPEN genom a4 slå ifrån strömbrytaren. Görs inte det, går 

ROLLTEMPEN automa�skt i Stand-by-läge eGer 10 �mmar från starQllfället. De4a visas ge-

nom a4 den gröna lampan på frontpanelen börjar blinka igen, nu snabbare och med en kor-

tare blinkning. Tryck på strömbrytaren en gång för a4 stänga av, och två gånger för a4 

starta upp ROLLTEMPEN igen från Stand-by-läget. Avvakta �ll ROLLTEMPEN återgår �ll kor-

rekta temperaturer. 

E4 mer avancerat Kvan�ta�vt Sensibilitetstest (QST) kan ge bä4re möjligheter a4 följa 

effekter av terapi. Den ini�ala undersökningen med ROLLTEMPEN kan då ligga �ll grund för 

val av vidare QST-undersökningar. 


